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Průmyslová produkce v Evropské unii v dubnu klesla  

Průmyslová produkce v Evropské unii se v dubnu letošního roku snížila oproti předchozímu měsíci o 0,8 %, v eurozóně 
o 0,9 % (údaje po očištění o sezónní vlivy). V meziročním srovnání zpomalil růst v obou seskupeních shodně na 1,7 %, 
z březnových 3,0 % v EU a 3,2 % v eurozóně. 

Meziroční růst v EU zpomalila všechna průmyslová seskupení. Zatímco minulý měsíc nejrychleji rostla výroba energií, 
v dubnu jen stagnovala. Nadprůměrně rostla pouze výroba pro investice (o 4,7 %). Výroba pro dlouhodobou spotřebu 
dosáhla růstu o 1,3 %, pro krátkodobou spotřebu o 0,4 % a pro mezispotřebu o 0,8 %. 

Nejrychlejší dubnový růst průmyslové produkce zaznamenalo Slovinsko, kde vzrostla meziročně po očištění 
o kalendářní vlivy o 6,9 %.  Za ním bylo Rumunsko s 6,0% a Polsko s 5,9% růstem. Naopak poklesu dosáhla průmyslová 
výroba na Maltě (-5,8 %), dále v Irsku (-4,7 %) a v Chorvatsku (-1,3 %). Nižší byla průmyslová produkce po kalendářním 
očištění také v ČR, a to o 0,2 %. Náš důležitý obchodní partner Německo zaznamenalo v dubnu 2,0% růst. 

Průmyslová produkce v EU (sezónně očištěné údaje, 2015=100)  

Zdroj: Eurostat  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 1. Q 2018 4,4  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) duben 2018 5,5 

 Míra inflace (y/y, %)  květen 2018 2,3  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) duben 2018 7,7 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) duben 2018 2,3  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) duben 2018 4,7 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 1. Q 2018 8,6 / 6,6   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) duben 2018 6,8 / 4,8 

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, červen 2018 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA 

Inflace v květnu opět nabrala na síle 

Inflace v květnu 2018 nečekaně zrychlila 
meziroční růst až na 2,2 % (z 1,9 % 
v dubnu) a po tříměsíční pauze se vrátila 
nad inflační cíl ČNB. Na jejím zvýšení se 
podílelo rychlejší zdražování potravin 
a pohonných hmot, reagující na nedávný 
růst cen ropy na světových trzích. 
K inflačním tlakům se tentokrát přidala 
i koruna, která v květnu v důsledku 
výprodeje rizikových aktiv oslabila. 
Hlavním inflačním faktorem nadále 
zůstává růst cen bydlení, včetně energií. 
Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny 
o 0,5 %. 

Zdroj: ČSÚ  

ČNB dále omezila hypotéky 

Centrální banka (ČNB) se rozhodla zavést 
nová doporučení, která po bankách od 
1. října bude vyžadovat, aby splátka 
hypotéky a dalších dluhů nepřesáhla 45 % 
čistého měsíčního příjmu a celkové 
zadlužení devítinásobek čistého ročního 
příjmu. Nové kroky ČNB doplňují již dříve 
zavedená omezení, že většina nově 
poskytnutých hypoték nesmí přesáhnout 
80 % hodnoty pořizované nemovitosti 
a jen 15 % nových hypoték může být do 
90 %. Jednou z příčin nových opatření je 
fakt, že na trhu nemovitostí pokračuje 
vývoj, který centrální banka už 
dlouhodobě vnímá jako riziko pro stabilitu 
bankovního sektoru. Ceny nemovitostí 
stále rostou a hypoteční úvěry rovněž. 

Zdroj: ČTK 

Oceláři se zotavují z loňského 
propadu  

V letošním roce očekávají tuzemští oceláři 
návrat nad hranici 5 mil. tun vyrobené 
oceli. Obor se vzpamatovává z loňského 
15% propadu. Ocelářská unie předpovídá, 
že v letošním a příštím roce by se výroba 
měla držet kolem 5,5 mil. tun oceli ročně. 
Pro vyšší růst tu už nejsou dostatečné 
kapacity. Loni výroba klesla především 
kvůli modernizacím zařízení v ostravském 
ArcelorMittalu. Riziko, které by mohlo 
splnění ocelářských plánů ohrozit, se 
skrývá na Ukrajině. Stávky dopravců 
a špatný stav kolejí a lokomotiv zpožďují 
dodávky ukrajinské železné rudy do 
českých i slovenských oceláren. České 
oceláře příliš nepostihne zavedení cel na 
dovoz oceli z Evropy do Spojených států. 
Z ČR se do Spojených států loni vyvezlo 
130 tisíc tun ocelářských výrobků, což 

přestavuje 2,8 % celkového vývozu. 
Ocelářské firmy tvrdí, že pro tuto produkci 
najdou odbyt v Evropě nebo v jiných 
zemích. 

Zdroj: E15 

Firmy chtějí nabírat ve velkém 

Podle průzkumu společnosti 
ManpowerGroup jsou zaměstnavatelé 
pro 3. čtvrtletí 2018 z hlediska náborových 
plánů optimističtí. Celých 8 % oslovených 
firem bude nabírat nové zaměstnance, 
jen 2 % uvažují o propouštění. Čistý index 
trhu práce (tedy rozdíl mezi těmi, co 
budou nabírat, a těmi, co budou 
propouštět) je na hodnotě +6 %, což je za 
poslední rok nejoptimističtější číslo. 
Nabírat budou nejvíce velké a střední 
společnosti. Nejsilnější náborové plány 
předpovídají zaměstnavatelé v odvětví 
ubytování a stravování a pak ve 
výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody, 
na třetím místě je velkoobchod 
a maloobchod. Nejvíce budou nabírat 
firmy na Moravě, zatímco v Praze 
a Čechách jen mírně.  

Zdroj: Idnes  

Tržby stovky největších firem loni 
stouply, zisky klesly 

Tržby stovky největších firem loni 
meziročně stouply o 2,4 % na 2,7 bil. Kč. 
Jejich zisky naopak klesly o 1,1 % na 186 
mld. Kč. Nejvyšší příčky žebříčku Czech 
Top 100 opět obsadily Škoda Auto, ČEZ a 
Agrofert. Mladoboleslavská automobilka 
zvítězila v žebříčcích nejvyšších tržeb 
i nejvyšších zisků.  

Zdroj: ČTK  

Precheza hlásí za loňský rok rekordní 
zisk 

Rekordní zisk 936 mil. Kč vykázala loni 
přerovská chemička Precheza, který ve 
srovnání s rokem 2016 vzrostl 
o 380 mil. Kč. Loni výrazně zvýšila i tržby, 
a to meziročně o 465 mil. Kč na 
3,5 mld. Kč, které byly nejvyšší v historii 
firmy. Vedení firmy loňský růst tržeb 
přičetlo příznivé situaci na trhu 
s titanovou bělobou, která je pilířem 
výrobního programu chemičky. Po celý 
rok 2017 se projevoval nedostatek 
titanové běloby na trhu, což postupně 
vedlo k růstu její ceny, která vzrostla mezi 
koncem roku 2016 a 2017 o 20 až 30 %. 
Zároveň díky ekonomickému oživení 
vzrostla spotřeba titanové běloby a také 
dočasně zastavil výrobu konkurenční 

závod ve Finsku. Na loňských tržbách 
Prechezy se titanová běloba podílela 87 %. 

Zdroj: E15 

Čezeta posiluje výrobu elektroskútrů 

Prostějovský výrobce elektroskútrů 
Čezeta formou crowdfundingu získal 
15 mil. Kč. Investoři díky tomu získali 15 % 
podílu firmy. Získané prostředky použije 
firma do rozvoje výroby. Nevylučuje ani 
rozšíření výrobní řady o další model. 
Současná produkce přesahuje deset kusů 
za měsíc a je dopředu vyprodaná. Na 
konci letošního roku by firma chtěla 
vyrábět 30 motorek za měsíc. Nyní se 
prodávají kromě ČR na Slovensku, 
v Británii, Švýcarsku a dalších zemích. 
Podle firmy se nikdy nebude zaměřovat na 
sériovou výrobu, zákazníky jsou spíše 
nadšenci, kteří berou výrobky jako 
designový elektrostroj.   

Zdroj: E15  

Škoda a další automobilky nestihnou 
vyřídit potřebná razítka podle 
emisních předpisů 

Škoda, stejně jako další výrobci 
v  Evropě,  nestíhá získat všechna razítka 
nutná k tomu, aby auto mohlo na silnice. 
Důvodem jsou přísnější pravidla pro 
měření emisí, která v Evropě začnou platit 
od 1. září. Skupina Volkswagen minulý 
týden oznámila, že se kvůli novým 
pravidlům zpozdí dodávky zhruba 250 tis. 
koncernových aut. Podle Škody Auto trvá 
testování jednoho typu vozu v průměru 
o čtyři až pět týdnů déle než podle staré 
metodiky a také musí testovat výrazně 
větší množství vozů.  

Zdroj: HN   

AM-CME dodá ocelové díly britské 
zbrojovce BAE Systems 

Britská zbrojovka BAE Systems podepsala 
dohodu s plzeňským podnikem AM-CME, 
dodavatelem ocelových dílů. Dceřiná 
firma AM-CME Strojírny Soběslav bude 
dodávat mechanické komponenty pro 
program švédské armády na modernizaci 
minometného systému na bojových 
vozidlech pěchoty CV90. BAE Systems tak 
pokračuje v rozšiřování spolupráce 
s českým průmyslem, už spolupracuje 
s několika českými podniky.  

Zdroj: E15 

Mondelez otevřel v Opavě další halu   

Nadnárodní výrobce cukrovinek a snacků 
Mondelez International otevřel v Opavě 
halu, díky níž se závod stal největším 
producentem sušenek společnosti 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=155948/149252_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=161309/153420_0_
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v Evropě. Do stavby a modernizace 
původní výroby investoval více než 
4 mld. Kč. 

Zdroj: E15 

Česká firma spustí ve Francii výrobu 
vinylů 

Závod na výrobu CD a DVD disků ve 
francouzském městečku Tourouvre 
získala společnost GZ Media. Koupená 
lisovna byla součástí francouzské skupiny 
SNA, která se již před několika lety dostala 
do problémů kvůli klesajícímu odbytu CD 
a DVD disků.  Společnost GZ Media, 
největší světový výrobce gramofonových 
desek, lisuje vinyly v USA a Kanadě.  

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 
Zaměstnanost v EU 

Zaměstnanost v EU podle národních účtů 
v 1. čtvrtletí stoupla meziročně o 1,4 %. 
V loňském 1. kvartálu se zvýšila o 1,7 %, 
ale každé další čtvrtletí stoupla o 0,1 p. b. 
pomaleji. Z členských zemí EU nejrychleji 
rostla zaměstnanost meziročně na Maltě 
(5,3 %), dále v Chorvatsku (4,6 %) a na 
Kypru (4,0 %). V ČR se podle národních 
účtů zvýšila zaměstnanost o 1,8 %, 
v Německu o 1,4 %. Z jednotlivých odvětví 
nejvíce vzrostla zaměstnanost v EU 
v informačních a komunikačních 
činnostech a v odvětví profesní, vědecké 

a technické činnosti (shodně o 3,0 %). 
V průmyslu byla vyšší meziročně o 1,8 %. 
Snížila se pouze v zemědělství (o 2,0 %). 

Zdroj: Eurostat  

V Číně průmysl opět rostl  

V Číně průmyslová produkce v květnu 
dosáhla meziročního růstu o 6,8 %. 
V dubnu byla vyšší meziročně o 7,0 %. Od 
letošního ledna neklesl růst průmyslu 
žádný měsíc pod 6 %. V květnu rostla 
nejrychleji výroba elektřiny, plynu a vody 
(o 12,2 %). Zpracovatelský průmysl stoupl 
o 6,6 % a těžba a dobývání o 3,0 %.   

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Hospodářská komora: Růst ekonomiky letos podpoří vyšší mzdy a produktivita práce  

V aktuální prognóze předpovídá Hospodářská komora ČR, že se růst české ekonomiky v letošním roce dostane k 4,2 %. 

Růst mezd dosáhne v letošním roce podle odhadu 8,6 %. Vyšší mzda spolu s vyšší produktivitou práce budou tlačit na 

růst ekonomiky. Produktivitu práce ovlivní reorganizace výroby v mnoha podnicích a také vybavení firem novými 

technologiemi. Firmy reagují na nedostatek zaměstnanců a jejich nedostatečnou kapacitu k uspokojení domácí 

a zahraniční poptávky. Růst maloobchodu by měl letos přesáhnout 6% hranici. Měl by potenciál i k vyššímu růstu, nebýt 

kritického nedostatku pracovních sil. Průmyslová produkce letos podle prognózy zpomalí růst na 4,3 %. Inflaci 

předpovídá na úrovni 2,5 %. Pozitivní impuls hospodářství přinese česká měna, která je letos slabší, než se očekávalo, 

a podpoří tak český export. Tempo růstu dovozu by však mělo mírně předhonit tempo růstu vývozu. Domácí producenti 

totiž nestačí uspokojovat masivní domácí poptávku a tento přetlak se tak přelije do zvýšeného dovozu. Podle 

doporučení Hospodářské komory by se dotační politika EU měla zcela transformovat. Zásadní je také zaměření na vyšší 

přidanou hodnotu, efektivnější zacílení a nižší administrativní zátěž spojenou s čerpáním dotací. V příštím roce 

odhaduje komora růst ekonomiky na 3,3 %.  

Zdroj: HK ČR 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 18. do 22. června 2018   

 
 

 
Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ 
ČSÚ: Indexy cen vývozu a dovozu (duben 2018) 
Eurostat: Volná pracovní místa (1. čtvrtletí 2018)  

ÚTERÝ Eurostat: Stavebnictví (duben 2018)   
 

STŘEDA  
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Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy. 
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